CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14069 /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 9

năm 2022

V/v giao tham gia ý kiến vào dự
thảo Tờ trình của Bộ Tài chính
về đề xuất bổ sung quy định
việc sử dụng kinh phí chi
thường xuyên của ngân sách nhà
nước để thực hiện xây dựng
mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng
tài sản công hàng năm.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 9166/BTC-QLCS ngày
21/9/2022 của Bộ Tài chính về việc đề xuất bổ sung quy định việc sử dụng kinh
phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng mới, cải
tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công hàng năm (gửi kèm theo).
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình
thực tế, khẩn trương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Bộ
Tài chính về đề xuất bổ sung quy định việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên
của ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng
tài sản công hàng năm, theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên, gửi
về Sở Tài chính trước ngày 26/9/2022.
2. Trên cơ sở ý kiến của các sở theo chỉ đạo tại mục 1 công văn này, giao
Sở Tài chính tổng hợp, tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính,
báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PCTTT Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC. (thht)
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